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Priešmokyklinis ugdymas
Metodinis straipsnis „Kūrybiškumo kompetencijos plėtojimas neformaliojo
ugdymo veikloje“. Power Point skaidrės.
Marijona Sakalauskienė
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Pradinių klasių mokytoja metodininkė
Pristatomos popieriaus puošybos technikos, panaudojant kleisterį. Pirmoji marmuravimas. Šių piešimo technikų mokiausi privačiuose kursuose. 15a.
Japonijoje, Turkijoje marmuruotu popieriumi puošdavo baroko stiliaus
komodas, drabužių spintų lentynas. Iš pažiūros sudėtinga, tačiau žavinti ir
paslaptinga ši piešimo technika. Paprastos priemonės, greitai gaunamas
rezultatas- šios piešimo technikos prieinamumas visiems: dideliems ir mažiems.
Labai patraukli ši piešimo technika. Ji nereikalauja didelių meninių gebėjimų.
Marmuravimui reikalingi šie darbo įrankiai: plastikinė vonelė, metalinės
adatėlės, smeigtukai sumuštiniams, dantų krapštukai, virbalai, metalinės šukos,
valgymui skirtos šakutės, plastikiniai indeliai dažams, pipetė. Bei darbinės
medžiagos: tapetų klijai Metylan normal, plastikinis kibiras, marmuravimo
dažai Jovana arba pakaitalas – aliejiniai dailei skirti dažai, terpentino aliejus,
akriliniai dažai, – baltas, spalvotas kopijavimo popierius.
Iš tapetų klijų Metylan normal ir vandens gaminamas kleisteris. 1litrui vandens
imame 1 valgomąjį šaukštą klijų miltelių. Pirma į kibirą įpilame vandens, tada
beriame klijus ir truputį skalbinių minkštiklio „Calgon”.Turinys išplakamas, kol
nelieka gumuliukų. 2 paras kleisteris laikomas uždengtas vėsioje patalpoje, vis
pamaišant. Prieš vartojimą truputį atskiesti vandeniu.
Spalvos prieš marmuruojant suplakamos su pipete po 1 lašą šių dažų lašinama
ant kleisterio. Nėra sukurtų ypatingų taisyklių, kaip reikia marmuruoti. Tačiau
teisingą pradžią verta žinoti. Lašai išdėstomi tokia tvarka šachmatine tvarka.
Susidaro spalvų grotelė, ratukai plečiasi, spalvos ima plaukti. Imame smeigtuką,
šukas ir sukuriame piešinį. Paprastos formos primena bangeles ir panašėja į
marmurą,- iš čia technikos pavadinimas „Marmuravimas“. Vėliau dedamas
popieriaus lapas, kuriame atsispaudžia piešinys. Lapas džiovinamas,
sodrinamas.
Kita popieriaus dekoravimo technika – tapymas kleisteriu. Labai patraukli ir
prieinama, nereikalauja didelių meninų gebėjimų. Technikos priemonės pigios,
o rezultatas – puikus! Lyginant su marmuravimu , šis popieriaus dekoravimo
būdas yra paprastesnis. Iš miltų pagamintas kleisteris, įvairaus dydžio teptukai,
vaikų piršteliai, nageliai, ratukai nuo mašinytės, medžio drožlės, mediniai
pagaliukai, šukos, vandeniniai dažai. Darbeliai pasižymi orginaliomis
faktūromis, spalvinėmis dėmėmis, linijomis, netikėtomis formomis. Vaikams
ypač patinka kūrimo priemonės, kuriomis rezultatas pasiekiamas greitai.
Marmuravimas ir tapymas kleisteriu atveria plačias vaikų kūrybines galimybes.
Tinkama mokymo priemonė priešmokyklinėje klasėje, nagrinėjant savaitės
integracinę temą „ Per mokslo kalnus“ . Padeda siekti šių mokomųjų uždavinių:
skatinti vaikus tyrinėti, eksperimentuoti, stebėti, daryti išvadas, pasitelkus
jusles, suvokimą, mąstymą, kūrybinę vaizduotę. Stebimas, tyrinėjamas vanduo.
Įbėrus klijų miltelių, šie ištirpsta. Daroma išvada: vanduo yra tirpiklis. Stebimas
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vanduo pasidaro tirštesnis, klampesnis. Lašinami dažai su pipete, stebima, kas
su jais nutinka. Dažai plaukia, sudaro apskritimus. Tyrinėjamos spalvos,
žaidžiama su jomis. Ant popieriaus lapo atspaudžiamas piešinys. Priemonė
lavina pačius įvairiausius pojūčius: regėjimo, lytėjimo, akių - rankų
koordinaciją, reakciją, smulkiąją motoriką. Moko pajausti dinamiką. Skatina
kūrybiškumą. Ugdo stiprius spalvinius pojūčius.
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